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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 17.10.2019 

         Sayı  : 2019/97 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

 -2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Devreden İndirimi Haklarının Hangi 

Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği, 

 

 -KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

Yayımlanmıştır. (Seri No:27) 

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özeti 

 

1. 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi 

Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 

 

           Gelir İdaresi Başkanlığı Kurumlar Vergisi Sirküleri Sıra No:53  ile 2019 yılı üçüncü 

geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 16,97 olarak 

tespit edildiğini ilan etmiştir. 

 

           Buna göre; 

 

          -G.V.K’nun mülga ek 1,2,3,4,5,6’ıncı maddeleri çerçevesinde 24.04.2003 

tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri 

kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan 

yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden değerleme 

oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. 

 

          -Uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan 

G.V.K’nun mülga Ek:1-6 maddeleri kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 2019 yılı 

üçüncü geçici vergi döneminde % 16,97 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir. 

 

            G.V.K’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden önce 

başlayan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan 

ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere 

devreden yatırım indirimi hakları (uygulamada bunlara yeni hükümlere tabi yatırım 

indirimi hakları denilmektedir) ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana 

gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. 
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           2019 yılının üçüncü geçici vergi döneminde % 6,53 oranında artırılarak dikkate 

alınacaktır. 

 

2. KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

Yayımlanmıştır. (Seri No:27) 

 

            Bilindiği üzere, KDV Genel Uygulama Tebliği ile daha önce çıkarılmış olan 123 

adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılarak KDV konusu tek tebliğde toplanmıştır. 

 

            Daha sonra çıkarılan 26 adet tebliği ile değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu KDV 

Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklik yapan 27 no.lu tebliğ, 

15.10.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. (15.10.2019 tarih ve 30919 

sayılı R.G.) 

Tebliğ 

Madde No 
Getirilen Değişikliğin Özet Olarak Açıklanması 

1 

KDV Kanunu’nun 13/d maddesi ile yatırım teşvik belgesi kapsamında 

satın alınan veya ithal edilen makine ve teçhizat KDV’den istisna 

edilmiştir. Konu ile ilgili olan Tebliğ hükmünde (II/B-5.1.) taşıt 

araçlarının makine ve teçhizat kapsamına girmediği ancak 

belediyeler ve il özel idareleri ile bunların bulunduğu kuruluşları ve 

hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu 

taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar için KDV 

istisnası uygulanacağı belirtilmişti. 

Tebliğin bu bölümünde yapılan ifade değişikliği ile yukarıdaki 

kuruluşlar tarafından satın alınan veya ithal edilen “minibüsler” KDV 

istisnası kapsamına alınmıştır. 

2 

KDV Kanunu’nun 13/f maddesi ile ulusal güvenlik kuruluşlarına 

yapılan savunma konulu araç, silah, teçhizat, cephane, sistem ve 

yazılımlar ile bunların tadil, bakım, onarım ve modernizasyonu konulu 

hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin 2/B-7.1. no.lu bölümündeki istisna 

kapsamı genişletilmiştir. 

3 

Bilindiği üzere; KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesine 6824 sayılı 

Kanunla (01.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere) eklenen (i) 

bendi ile yeni yapılmış KONUT veya İŞYERLERİNİN, bedeli döviz olarak 

Türkiye’ye getirilmek şartıyla yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara 

satışı KDV’den istisna edilmiştir. 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/B-12.2.2 no.lu bölümünde söz 

konusu DÖVİZ GETİRME işlemine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

Tebliğin bu bölümüne yapılan eklenti ile döviz getirme işlemini alıcı 

dışındaki kişilerin de yapabileceği hükme bağlanmış ve bunun 

usulleri belirlenmiştir. 
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4 

KDV Kanunu’nun 13/k maddesi aşağıdaki gibidir. 

“Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, belediyelere ve köylere 

bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak 

(kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az 

olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, 

huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni 

ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı 

denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor 

Bakanlığına ait gençlik merkezi ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası 

dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler” 

KDV’den istisna edilmiştir. 

Bu istisnanın açıklandığı tebliğ bölümüne (II/B-15.1.3.) yapılan eklenti 

ile bu istisnanın uygulama alanı aşağıdaki gibi genişletilmiştir. 

“Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf 

tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri 

Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din 

eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu 

Vakfa yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamındadır.” 

 

5 

Bilindiği üzere; KDV Genel Uygulama Tebliğine hükümler konulmak 

suretiyle, talepte bulunan ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere 

sertifika verilmekte ve bu mükellefler hakkında; 

    -KDV iadelerinde indirimli teminat (İTUS) uygulatılmakta (Tebliğin 

IV/B no.lu bölümü),  

    -Hızlandırılmış KDV iadesi usulleri (HİS) tatbik edilmektedir. (Tebliğin 

IV/C no.lu bölümü), 

Bu konularda sertifika alan mükellefler vergi borçlarını ödemedikleri 

takdirde bu haklarını kaybetmektedirler. Ancak takibe alınan ve 

ödenmeyen borcun bulunmadığı yönünde yargı kararı var ise, 

sertifika iptalinin yapılmaması veya yeniden sertifika verilmesi 

olabilmektedir. 

Tebliğin eski şeklinde bu yargı kararları ile ilgili olarak “NİHAİ” ibaresi 

bulunmaktaydı. Bu ibare nedeniyle borcun bulunmadığına dair 

Vergi Mahkemesi kararları, söz konusu uygulamalara devam 

edilmesi veya yeniden başlanması için yeterli olmuyordu. 

Söz konusu tebliğ bölümlerindeki “nihai” ibareleri metinden 

çıkarılmak suretiyle ödenmeyen borcun mevcut olmadığı yönünde 
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 Saygılarımızla 

              Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

Vergi Mahkemesi kararı çıkması (veya yürütmenin durdurulması 

kararı verilmesi) durumunda İTUS ve HİS uygulamalarına devam 

edilebilmesi veya bu uygulamalara yeniden başlanabilmesi imkanı 

getirilmiştir. 


